
PELANGGARAN UJIAN 
Tindakan Anda atau tindakan percobaan Anda akan dianggap pelanggaran jika : 

(1) Telepon genggam atau jam alarm Anda mengeluarkan bunyi atau getar pada saat  
ujian sedang berlangsung. 

(2) Anda memberikan jawaban kepada peserta lain, meminta jawaban dari peserta lain, atau 
menggunakan kamus, buku pelajaran, kertas contekan, mobile phone atau sebelumnya 
menuliskan jawaban ujian di meja atau pada alat tulis yang Anda gunakan. 

(3) Anda diketahui mengerjakan ujian untuk orang lain, atau meminta orang lain untuk 
mengerjakan ujian Anda, atau identitas Anda tidak bisa dibuktikan karena menggunakan 
ID palsu atau karena alasan lain .  

(4) Anda menolak untuk mematuhi instruksi yang disampaikan oleh Pengawas. 
(5) Anda membawa serta Lembar Soal atau Lembar Jawaban keluar dari ruang ujian, 

mengambil foto/gambar atas Lembar Soal dan/atau Lembar Jawaban, atau membawa isi 
ujian keluar dari ruang ujian dengan cara meng-copy atau merekam.   

(6) Anda mengganggu peserta lain dalam bentuk apapun. 
(7) Anda memperlihatkan kepada umum isi dan foto dari Lembar Soal atau jawaban ujian 

atau isi rekaman soal Ujian Pendengaran melalui internet atau alat-alat komunikasi 
lainnya.  

(8) Anda bekerjasama dengan seseorang melakukan pelanggaran (2), (3), (5), (6) dan/atau 
(7) tersebut di atas. 

 
Jika Anda dipastikan melakukan pelanggaran pada saat Ujian berlangsung, Pengawas Ujian 
akan meminta Anda untuk berhenti mengerjakan soal, dan Anda diminta untuk meninggalkan 
ruang ujian. Anda tidak dapat mengikuti ujian yang tersisa. Jika Anda dipastikan melakukan salah 
satu pelanggaran di atas, atau jika The Japan Foundation mempertimbangkan untuk alasan 
dimana terdapat pertanyaan terkait kepatutan nilai ujian Anda, maka The Japan Foundation 
mempunyai hak untuk : 
- menyelenggarakan kembali ujian  
- membatalkan hasl ujian Anda (termasuk dari ujian sebelumnya),  
- menolak untuk memberitahu Anda tentang hasil Ujian Anda, dan 
- melarang Anda untuk mengikuti Ujian Kemampuan Bahasa Jepang di masa mendatang. 

 
Jika ada pertanyaan tentang prestasi Anda dari kantor, sekolah, organisasi atau badan lain terkait 
hasil ujian Anda masa lalu yang dibatalkan, the Japan Foundation akan memberitahukan 
perusahaan, sekolah, organisasi atau badan lain yang bersangkutan bahwa hasil Anda tidak sah. 
The Japan Foundation tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Anda 
peserta ujian, ataupun jenis klaim lainnya atas pelaksanaan kembali ujian, tidak ada 
pemberitahuan Anda tentang hasil ujian Anda, hasil ujian Anda yang dibatalkan, atau Anda  
dilarang untuk mengikuti ujian lagi di masa mendatang. 
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